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 السؤال األول :
اعتمد على الشكل المجاور ثم أجب عن األسئلة  - أ

 التي تليه :
الالزم لنقل شحنة موجبة من ) أ هل الشغل  -1

إلى  ب( هو نفس الشغل الالزم لنقل نفس 
 الشحنة من )ج إلى  د ( مع التعليل ؟

في أي حالة يمكن أن يكون التغير في  طاقة  -2
الوضع المختزنة في الشحنة المنقولة أكبر 

عند النقل من ) ب( إلى )ج( أم من ) أ( إلى 
 )ج( مع التعليل  

 عالمات ( 4)                                          
في الشكل المجاور شحنتان نقطيتان مختلفتان نوعا ً  ب(

( من مكانها إلى 2إذا علمت أننا قمنا بنقل الشحنة ) ش سم( في الهواء 30المسافة بينهما ) 
سم ( فكان 10النقطة )أ( التي تبعد عنها ) 

( جول  3-10× 30التغير في طاقة الوضع )
 ما يلي :أحسب 

 
 مقدار كل من الشحنتين  -1
المجال الكهربائي عند النقطة )أ(  -2

 والناتج عن كال الشحنتين 
 عالمات (8)                             

 
 

 السؤال الثاني :
 18= 1مواسعان كهربائيان )س ( أ

 200ميكروفاراد( وصال على التوالي ثم وصال بفرق جهد )  9= 2ميكروفاراد( ، ) س
 أحسب ما يلي :فولت ( 

 مقدار الشحنة على كل مواسع من المواسعين  -1
إذا قمنا بفصل كل من المواسعين عن بعضهما البعض وعن المصدر ثم أعيد وصلهما  -2

بحيث وصلت الصفائح الموجبة مع بعضها البعض والصفائح السالبة مع بعضها البعض 
 عالمات (  8)        .                         أحسب الشحنة على كل مواسع منهما 

 
 
 

 أ

 ج ب

 د



ثالث مقاومات متساوية في القيمة قيمة كل منها ) م( أثبت أن الطاقة المستهلكة في  ( ب
المقاومات الثالث عند وصلها على التوازي مع فرق جهد مقداره ) جـ( هي تسعة أضعاف 

 الطاقة المستهلكة في حالة وصلها على التوالي إلى نفس الجهد
 عالمات (  4)                                     ( توالي ط 9= توازي) ط

 
 

 عالمات (10اعتماداً على الشكل المجاور أحسب ما يلي :                                     ) ج( 
 

 أوالً :
 قبل إغالق المفتاح ) ح( أحسب 

 (2دقيمة ) ق -1
 قيمة ) م( -2

 
 ثانياً : بعد إغالق المفتاح )ح( أحسب:

 س صجـ -1
 القدرة المستهلكة في المقاومة )م(  -2

 
 
 


